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Fælles populationer til
indsatser og planlægning
af patientforløb til gavn
for klinikere og borgere
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Sundhedsdata på tværs

Adgang til relevante nationale sundhedsdata 

Større viden om fælles patientpopulationer
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Fremme samarbejdet
på tværs af sektorer
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Standardrapporter

Avancerede rapporter

Avanceret værktøj
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Nøgletal

Borgere på 65 år og derover

Udvalgte kroniske sygdomme

Børn og unge

Datapakke til sundhedsklynger
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Datakilder i Sundhedsdata på tværs
Datakilder i løsningen pr. nov 2022
• Landspatientregisteret (LPR)

• Sygesikringsregisteret (SSR)

• Elektroniske omsorgsjournal (EOJ) - månedsdata og årsdata

• Sundhedsdatastyrelsens database over plejehjemsadresser 

• Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelse (RUKS)

• Yderregisteret (YDR)

• Almen praksis klyngedata 

• CPR registeret 

• Sundhedsklynger

På sigt
• DREAM

• Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)

• Økonomi data

Mulighed for at videreudvikle på lang sigt
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Measures og dimensioner i Sundhedsdata på tværs pr nov. 2022
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Hospital:
Sygehuskontakter

Sygehusophold
- indlæggelse/ambulant
- opholdsvarighed
- akut/planlagt
- somatik/psykiatri/begge

- Genindlæggelser, somatisk og psykiatri 
- Forebyggelige sygehusophold

Genoptræningsplaner 

Diagnoser, specialer, afdelinger, sygehuse 

Almen praksis:
Kontakt til almen praksis 
-Almindelig konsultation
-Telefonkonsultation
-E-mail konsultation
-Videokonsultation
-Andet fysisk fremmøde
-Sygebesøg

Kommune:
Visiteret hjemmehjælp (SEL § 83) – praktisk 
og personlig
Genoptræning (SEL § 86, stk 1) 
Vedligeholdelsestræning (SEL § 86, stk 2) 
Rehabilitering (SEL § 83a)
Forebyggende hjemmebesøg (SEL § 79a)
Hjemmesygepleje (SUL § 138)

Forudgående kontakt til anden 
sektor og anden sektorkontakt:
Forudgående kontakt til kommune
Forudgående kontakt til hospital
Forudgående kontakt til almen praksis)

Kontakt til kommune
Kontakt til hospital
Kontakt til almen praksis

Målgrupper:
Borgere med kronisk sygdom, 
borgere med flere kroniske 
sygdomme, plejehjemsbeboer, ÆMI 
borgere (Ældre Medicinsk
Indlæggelse) 

Kroniker:
Astma
Demens
KOL
Leddegigt
Osteoporose
Type 1 - diabetes
Type 2 - diabetes
Skizofreni

Praksissektor:
Alle specialer og ydelser

Generelle filtre:
Geografi
Alder 
Køn 
Civilstatus
Periode 
Almen praksis klynger 
Sundhedsklynger
Plejehjem
Statuskode



Praktiske informationer
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Hvor

• esundhed.dk

• Avanceret værktøj er ikke helt på plads

Hvem

• Rapporter på åben eSundhed for alle

• Flere muligheder på lukket eSundhed for regioner, kommuner og almen praktiserende læger

Hvornår:

• Rapporterne udkommer ca. november på åben

• Avanceret værktøj kommer hurtigst muligt derefter

Kontakt

• Charlotte Skovsgaard Rieck Christensen, Sundhedsdatastyrelsen

• csri@sundhedsdata.dk

• Hovedpostkassen kontakt@sundhedsdata.dk

mailto:csri@sundhedsdata.dk
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
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Spørgsmål?


